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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Graag wil ik mijzelf in deze eerste nieuwsbrief van het schooljaar aan u voorstellen.
Mijn naam is John Oerlemans, ik ben 35 jaar en woon samen met mijn vrouw Jeanet en onze
kinderen Bas en Anne in Stellendam op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. Een mooie
plek om te wonen. Regelmatig pak ik dan ook de fiets om lekker even uit te waaien en te genieten
van de omgeving. Bas is zes jaar en zit in groep drie. Anne is drie jaar en kan niet wachten om te
starten in groep één. Mijn vrouw Jeanet werkt als groepsleerkracht op een basisschool in
Hellevoetsluis. Ik ben erg dankbaar voor ons mooie gezin.
Ik heb de afgelopen elf jaar gewerkt als groepsleerkracht in verschillende groepen en combinaties
van groepen en nu volg ik Maarten van der Kooij op als directeur van CNS De Regenboog. Een mooie
uitdaging waar ik erg veel zin in heb. Ik wil Maarten bedanken voor al het werk dat hij op school
samen met het team heeft verzet en hem succes wensen met zijn nieuwe bestuurstaken en studie.
Voor de vakantie mocht ik al een aantal keren aanwezig zijn op school. Ik heb daar kennis mogen
maken met een betrokken team met veel kennis, kunde en enthousiasme.
Als nieuwe directeur van onze school ga ik mij inzetten om samen met het team boeiend en
betekenisvol onderwijs neer te zetten voor uw kinderen. Ik wil daarin benaderbaar en zichtbaar zijn.
Voor de kinderen, teamleden maar ook voor u. Bouwen aan een school is een proces dat niet stopt.
Iedereen bouwt mee met zijn eigen taken en verantwoordelijkheden. Een goede samenwerking
tussen thuis en school is noodzakelijk om het presteren en welbevinden van uw kind(eren) te
waarborgen.
Geïnspireerd door Gods Woord en Zijn liefde beschouw ik ieder kind, ieder mens als uniek, geliefd en
waardevol. Ik zie er naar uit om mede vanuit deze gedachte mee te gaan bouwen aan een veilige
school waar de kinderen mogen ontdekken welke talenten ze hebben en mogen leren hoe ze deze
talenten kunnen inzetten en ontwikkelen.
Vriendelijke groet,
John Oerlemans
j.oerlemans@vpcotholen.nl
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Groepen
De groepen in schooljaar 2018-2019.
Groep
1/2A
1/2B
3
4A
4B
5
6
7
8

Aantal leerlingen
27
25
29
18
19
17
24
29
23

Welkom op school!
Wij heten onderstaande leerlingen van harte welkom op school. We wensen jullie een fijne en
leerzame tijd op onze school!
Groep 1/2A
Groep 1/2B
Groep 4B
Groep 6
Groep 7

Victoria van As, Chloé Schouwenaars, Lynn Nieuwkoop.
Jurre keur, Lynn Tichem, Jesse van Dijke, Tobias Buurma.
Tobias Kleijn.
Ezra Vega Sanchez.
Giel Bijl, Sara Kleijn.

Informatieavond
U bent allemaal van harte welkom op de informatieavond aan de start van het nieuwe schooljaar.
De informatieavond is op dinsdag 21 augustus en zal 19.30 starten. Inloop is vanaf 19:00.
Opzet van de informatieavond:
19:00 uur:
inloop
19:30 uur:
kort welkom en voorstellen John
19:40 uur:
informatiemoment Kindgericht Werken vanuit HetKan!
20:10 uur – 20:30 uur:
ronde 1 in de klas
20:40 uur – 21:00 uur:
ronde 2 in de klas
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Gevonden voorwerpen
Op dit moment staan er nog twee bakken met gevonden voorwerpen in de grote hal. Deze spullen
zullen nog één week blijven staan en dan worden ze weggegooid.

Vakantierooster 2018-2019
Het vakantierooster voor dit schooljaar:
Herfstvakantie
Dankdag
Kerstvakantie
Biddag
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag/Pasen/meivakantie incl. Koningsdag
Hemelvaartsdag + vrije vrijdag
Pinksteren
Zomervakantie

15 t/m 19 oktober 2018
21 november 2018
21 december 2018 t/m 4 januari 2019
27 februari 2019
4 t/m 8 maart 2019
19 april t/m 3 mei 2019
30 en 31 mei 2019
10 juni 2019
8 juli t/m 16 augustus 2019

Studiedagen
Studiemiddag vrijdag 18 januari
Studiedag woensdag 20 maart
Studiedag vrijdag 7 juni

Leerlingen zijn deze middag vrij.
Leerlingen zijn deze dag vrij.
Leerlingen zijn deze dag vrij.

Belangrijke data
21 augustus

luizencontrole

21 augustus

informatieavond

3 september

schoolfotograaf

8 oktober – 12 oktober

luistergesprekken

25 oktober

ouderavond pesten en social media
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